Czwartek, 26.03.2020r.
Muzyka:
Temat: Posłuchaj świat śpiewa.
Cel: usłyszeć naturę ożywioną i nieożywioną.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat w zeszycie.
2. Wysłuchaj utworu Wiosna Cztery pory roku Antonio Vivaldi
https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna
3. Zapisz do zeszytu krótki życiorys Antonia Vivaldiego.
4. Ile lat żył kompozytor?
Matematyka:
Temat: Dzielenie pisemne liczb – powtórzenie.
Cel: Przypomnisz sobie, jak dzielimy liczby sposobem pisemnym.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Zapoznaj się z materiałem: (tylko dzielenie)
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pisemne-na-liczbach-naturalnych/D2zpfY8n5
3. Rozwiąż zadania i zapisz rozwiązanie w zeszycie: ćw. 15 i ćw. 19 pod tematem z epodręcznika.
Biologia:
Temat: Korzeń- organ podziemny rośliny.
Cel: Poznanie funkcji i budowy korzenia, wykazanie związku budowy korzenia z jego
funkcjami, wskazanie przykładów modyfikacji korzeni i ich adaptacji do środowiska
życia rośliny
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat w zeszycie.
2. Przeczytaj lekcję ze str. 98-101.
3. Odpowiedz ustnie dowolnej osobie na zadania z ćw. pod lekcją.
4. Przerysuj do zeszytu i podpisz samymi nazwami rysunki ze str. 98 i 99.
5. Wykonaj zadania do lekcji w zeszycie ćwiczeń.

Plastyka:
Temat : Dekoracja na Wielkanoc.
Cel: Wykorzystanie techniki Dekoupage do ozdabiania pisanek.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie
2. Zrób notatkę: na czym polega technika dekoupage?
3. Ozdób pisankę techniką Dekoupage według własnego pomysłu lub oklej kolorową
włóczką albo koronką
4. Obejrzyj film i wybierz sobie ciekawy pomysł, który potem zrealizujesz
https://www.youtube.com/watch?v=PAazARKN4es,
https://www.youtube.com/watch?v=0sv6FB0VbMY
5.Wykonaj zdjęcie swojej pisanki oraz pozostałych prac plastycznych, które będą
podlegać ocenie i prześlij na e-mail:plastyka.bircza@o2.pl
Religia:
Temat: Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierzaprzeczytać.
Cel: Zrozumieć, czym jest Nowe Przymierze.
Polecenia dla uczniów:
Ćwiczenia - uzupełnić zadania 1 i 2.

Piątek, 27.03.2020r.
J. angielski:
Temat: Wyrażanie opinii - ćwiczenia.
Podstawa programowa: uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi wyrażanie opinii.
Cele lekcji: Ćwiczenie sprawności wyrażania opinii na temat przedmiotów szkolnych,
utrwalenie nazw przedmiotów, przypomnienie przymiotników wyrażających opinię.
Punkty do realizacji:
1. Przypomnij sobie przymiotniki: trudny, łatwy, interesujący, nudny, ważny. Spójrz
na załączoną kartę pracy i uzupełnij zdania zgodnie z Twoją osobistą opinią. Jeśli

masz możliwość, wydrukuj kartę pracy. Jeśli nie, nie przejmuj się - po prostu zapisz
zdania w zeszycie.
2. Słownictwo: uzupełnij krzyżówkę ćw 1, str. 46 w ćwiczeniach.
3. Wyrażanie opinii: ćw.3, str. 46 w ćwiczeniach. Przyjrzyj się opiniom Borisa i
Gabrieli. W ostatniej kolumnie narysuj symbol wyrażający Twoją opinię na temat
przedmiotów. UWAGA! Proszę nie uzupełniać zdań pod tabelą!
Historia:
Temat: W najdawniejszej Polsce.
Cel: Zadania drużyny książecej
Podręcznik str.148 – 153
Polecenia dla uczniów:
1.Wyjasnij czym był stary ład, na czym się opierał?
2. Czym żywili się średniowieczni mieszkańcy Polski?
3. Z jakich elementów składał się gród w Ostrowie Lednickim?
4. Wybierz sobie 1 pytanie i daj odpowiedź.

J. polski:
Temat: „Gdzie diabeł nie może…” Adam Mickiewicz „Pani Twardowska”
Cel: Ćwiczenie techniki głośnego czytania ze zwróceniem uwagi na modulację głosu,
odpowiednią intonację.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie
2. Przeczytaj na głos tekst Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”, podręcznik str.
199-203.
3. Wykonaj do zeszytu ćw. 3. str. 204.
Religia:
Temat: Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie.
Cel: Ukazanie biblijnego opisu nadania Nowego Przykazania.

Polecenia dla uczniów:
1. Przeczytać katechezę nr 29.
2. Ćwiczenia zadanie nr 1.
Matematyka:
Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
Cel: Nauczysz się dzielić ułamki dziesiętne przez liczbę naturalną w pamięci lub
sposobem pisemnym.
Polecenia dla uczniów:
1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Zapoznaj się z materiałem:
https://epodreczniki.pl/a/dzielenie-liczb-dziesietnych-przez-liczby-naturalne/
DDtfN7Krx
3. Rozwiąż zadania i zapisz rozwiązanie w zeszycie: ćw. 4 i ćw. 12 pod tematem z epodręcznika.
4. Zadanie dla chętnych: ćw. 5 pod tematem z e- podręcznika.

